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Abstract
In 1888, a medieval log building known as a “loft” was moved from the farm Rolstad in
Gudbrandsdalen to Bygdøy in Oslo, where King Oscar II was establishing a collection of
traditional Norwegian buildings. The loft today forms part of the collections at the
Norwegian Museum of Cultural History. The author analyzes how historians and
museum staff used the medieval building in radically different ways during the last 240
years, in order to produce different versions of Norwegian history ranging from 18th
century topographic literature, via 19th century museum practices, to a recent restoration
project at the museum.

I 1888 ble et loft flyttet fra gården Rolstad i
Sør-Fron i Gudbrandsdalen til Oscar IIs
samling på Bygdøy. Rolstadloftet, som ble
oppført i første halvdel av 1300-tallet,
inngår i dag i Norsk Folkemuseums
samlinger.1 Bygningen har spilt en viktig
rolle i produksjonen av vidt forskjellige
norgeshistorier, ikke bare fra det ble flyttet
til Bygdøy – men også i tiden før. Helt siden
slutten av 1700-tallet har historikere og
museumsfolk beskrevet og forholdt seg til
dette loftet på helt forskjellige måter. I
denne artikkelen undersøkes Rolstadloftet
innenfor rammen av ulike former for
historieproduksjon. I artikkelens første del
belyses loftets betydning i topografiske
tekster fra sent 1700-tall. I disse blir loftet
fremhevet som en unik, singulær bygning.
Dernest analyseres de museale praksiser som

Keywords:
• Rolstad loft building
• understanding of
history
• dissemination
• museum

bygningen ble trukket inn i mot slutten av
1800- og begynnelsen av 1900-tallet. På
Bygdøy ble Rolstadloftet alminneliggjort,
redusert til kun å være en representant for
en klasse av norske bygninger. I artikkelens
tredje del undersøkes hvilken rolle det
tilskrives fra 1990-tallet frem til i dag, både
innenfor museumsforvaltning og formidling, der historien relativiseres og fokus er
på det bygningstekniske. Avslutningsvis
diskuteres hvilken rolle Rolstadloftet kan få
i dag. Kan refleksjoner rundt loftets betydninger innenfor varierende historiesyn
brukes i dagens museumsformidling? Hva
har Rolstadloftet betydd for ulike historikere til ulike tider? Hvilke egenskaper ved
loftet har blitt ansett som relevante? Loftet
har fungert som et historisk vitnesbyrd. Det
har materialisert Norges historie, men på
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svært forskjellige måter. Under overskriftene
”1770”, ”1880”, ”1990” og ”2010”, og med
utgangspunkt i kilder som er skapt over et
tidsspenn på rundt 240 år, fanges viktige
forskjeller i fortidsforståelser inn. Disse
endringene materialiseres på ulike måter i
bygningen, og fortolkes på grunnlag av
tekster og illustrasjoner.2

1770: ”Her findes endnu en gammel
Munkebolig”
Den topografiske tradisjonen hadde særlig
stor utbredelse i Europa på 1700-tallet, og
topografene reiste gjerne selv rundt og
innhentet informasjon. Basert på dette
publiserte de nøyaktige beskrivelser av
geografiske områder, særlig med tanke på
økonomiske og næringsmessige forbedringer (Eriksen 2007:18ff ). I sogneprest
Hugo Friderich Hiorthøys Physisk og
Ekonomisk Beskrivelse over Gulbransdalens
Provstie i Aggerhuus Stift i Norge (1785) er
gården Rolstad og loftet beskrevet slik:
Roldstad, skylder 12 Huder og 5 Skind.
Har tre Opsittere. Her har staaet en
kirke i de Catholske Tiider, og findes
endnu en gammel Munkebolig,
bestaaende av 6 Sengerum. Her findes
og tvende Kiempehøie ved Gaarden
(Hiorthøy 1785:100).
Ut fra beskrivelsen kan vi se at Rolstad var
delt i tre bruk, og at gården var relativt høyt
skattlagt, for de fleste gårder i egnen betalte
færre ”Huder” og ”Skind” i skatt enn dette.
Det må med andre ord ha dreid seg om en
nokså stor gård. Denne typen informasjon
var viktig for statsapparatet både av økonomiske og administrative grunner. Deretter
kan vi lese at det tidligere har ligget en
kirke her, og en tilhørende munkebolig
med seks sengeplasser. I tillegg nevnes to

42

Lise Camilla Ruud

”Kiempehøie” – gravhauger – ved gården.
Opplysningene om gårdens skattenivå og
størrelse er enkle å knytte til en økonomiskadministrativ funksjon, men det er umiddelbart ikke like enkelt å forstå hvorfor
Hiorthøy nevner kirken, munkeboligen og
gravhaugene. De sistnevnte var fra førkristen tid, og hva loftet angår er det ikke hva
det ble brukt til av 1700-tallets bonde som
er i fokus. I stedet beskrives hva det
opprinnelig ble bygget for og brukt til i de
”Catholske Tiider”. Loftet var en gang
tilknyttet en kirke og huset munker. Et
fellestrekk ved denne siste typen opplysninger er at de omhandler gårdens historiske betydning. Disse opplysningene indikerer på ulike måter at Rolstad har vært et
viktig sted til ulike historiske tider. Rolstad
gård må ha bestått av over et titalls
bygninger, men hvorfor nevner Hiorthøy
kun kirken og loftet? Og hva slags fortidsforståelse vitner dette om?
I Reise som giennem en Deel af Norge i de
Aar 1773, 1774, 1775 paa hans Majestets
Kongens Bekostning er giort og beskreven af
Gerhard Schøning (Schøning 1979) finnes en
mer utførlig beskrivelse av Rolstad og loftet.
Schønings tekst, som ble publisert i 1778,
åpner for en nærmere undersøkelse av hva
slags historisk prosjekt topografien var. I
tillegg til detaljerte beskrivelser av landskap,
bebyggelse og næringsveier, var topografenes
arbeid i høy grad også et patriotisk kunnskaps- og opplysningsprosjekt, som skulle
være ”til almindelig nytte” og opplysning for
”landsmænd” (ibid:XII). Schøning reiste på
oppdrag fra kongen, for ”at opsøge og samle
hva endnu kunde være at finde, enten den
Norske historie, eller vore Old-Sager og
andre saadanne Ting vedkommende”
(ibid:IX). Ved å kartlegge, dokumentere og
samle inn dokumenter og oldsaker, ved å
beskrive bautaer og gravhauger skulle topografenes arbeid fremme opplysning og vekke
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patriotisme i befolkningen (Eriksen 2007:
18ff). Nedenfor belyses hvordan Schøning
plasserte Rolstad gård – og soveloftet – inn i
dette patriotiske prosjektet.

”Det er troeligt at en Mand af stor
Anseelse har engang her boet”
Schønings beskrivelse av Rolstad innledes
med en geografisk lokalisering som også
inneholder en historisk referanse. I underkant av en halv mil nord for Frons kirke,
skriver Schøning, ”ligger den Gaard
Rolstad eller Ruolstad, paa hvilken en av
den gamle Dale-Gudbrands Familie skal i
fordums Dage, som berettes, have boet”
(ibid:106). Med henvisningen til DaleGudbrand blir gården satt i forbindelse
med startpunktet for kristningen av dalføret, for møtet mellom Olav den Hellige og
hersen, slik det beskrives av Snorre Sturlason i Heimskringla. Dermed knyttes
gården ikke bare til kristningen som en av
de absolutt viktigste hendelsene i områdets
historie, men også til en av dalførets mest
betydningsfulle ættelinjer. Også før dette, i
hedensk tid, må gården ha vært av betydning, skriver Schøning:
Det er troeligt; at en Mand af stor
Anseelse, har engang her boet, viise
adskillige Omstændigheder, deriblant,
fra de hedenske Tiider, en stor rund
KjæmpeHaug, der ligger tæt hos
Gaarden, og er af den Omkreds, at man
oven paa den, efterat man har borttaget
det øverste deraf, har kunnet anlægge,
ei alleene et Lysthus, opført af
Bindings-Værk, med Muur, af KlæberStene, tilh[u]gne i Form av Tegel-Stene;
men ogsaa derhos en liden Have, af
hvilken nu, foruden andet, plukkedes
Negliker for Næsen, modne Kirsebær
for Munden (Schøning 1979:106).

På Rolstad gård må det ha bodd viktige
menn. Det viser en gravhaug som er så stor
at man på toppen av denne har kunnet
anlegge en bugnende hage med et lysthus,
der det i 1770-årene kunne nyte duftende
blomster og saftige bær. Å bygge et lysthus
i mur og stein, fremfor av tre, var heller
ikke noe enhver kunne gjøre på den tiden.
At det på Rolstad finnes mye som vitner
om at dette må ha vært en betydningsfull
gård, synes å være et hovedbudskap i
beskrivelsen. I forlengelsen av dette avsnittet nevner Schøning den tidligere kirken
med to tilhørende klostre, loftet på Rolstad
samt et lignende som fantes på nabogården
Grytting:
Det som fra de seenere og fra de
Catholske Tiider, viiser, at benævnte
Gaard Rolstad har fordum været af
Betydenhed, er følgende. Paa denne
Gaard selv har ei aleene, i bemeldte
Tiider staaet en Kirke, som man gemeenlig satte paa de fornemste Steder,
men paa den strax nordenfor beliggende Gaard Gryting, har ogsaa, som
berettes, staaet et Kloster, liigesom ved
Rolstad et Huus af samme Slags (ibid.).
Gården Rolstad lå langs en allfarvei, selve
hovedfartsåren gjennom dalføret, og loftet
kan ha tjent som herberge for de som var på
vei til og fra Nidaros (Hage m.fl 2006).
Klosteret på Rolstad beskrives ikke detaljert
i sitatet ovenfor, derimot skriver Schøning
litt senere i sitatet ovenfor mer om et
lignende, men større loft på nabogården
Grytting. Schøning fant ingen dokumentasjon på hva loftene hadde blitt brukt til i
middelalderen, men foreslo: ”Et slags
offentlig Stiftelse, et Hospital, en Sygestue
kan den derfor have været, eller et Kloster,
som man siger: men besynderligt er, at
derom ei findes den mindste Efterretning”
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(ibid.:107). Den katolske tiden innga negative assosiasjoner hos topografene. Århundrer med statlig propaganda etter reformasjonen hadde resultert i et bilde av
”Catholske tiider” som en lite stolt historisk periode (Eriksen 2007:123ff ). Likevel
ble kirker og soveloft regnet som flotte og
imponerende bygninger, noe som ikke
fantes på enhver gård. På tross av tilhørigheten til en nedvurdert periode, kunne
bygningene vitne om at Rolstad hadde vært
en stor og viktig gård. Loftet ble viktig fordi
det bekreftet dens historiske betydning.
Et ideal i 1700-tallets topografiske
tradisjon var at beskrivelser og publikasjoner i stor grad måtte basere seg på forfatterens egen, systematiske observasjon og
innsamling. Man skulle ikke spekulere,
heller ikke stole for mye på andres opplysninger. Håndfaste bevis som dokumenter,
monumenter med inskripsjoner, bygninger
og gravhauger kunne med sikkerhet vitne
om historiske hendelser (Eriksen 2007:
18ff., 241ff ). Schøning har, etter selv å ha
vært ute og reist, skrevet sin tekst i tråd med
disse idealene. Han fant ingen bevis for at
Dale-Gudbrands familie faktisk bodde på
gården, ei heller hva loftene på Rolstad og
nabogården ble brukt til i fordums tider.
Det berettes at det stod et kloster der, det ble
kun fortalt ham, men kunne ikke observeres
av Schøning selv. Like fullt inkluderes det i
beskrivelsen, for til Schønings overraskelse
ble det ingen enkel oppgave å dokumentere
norsk historie på rundreisen: ”[J]eg
mærkede, at af gamle Sager og Documenter,
af Ting, henhørende til Historiens eller til
Old-Sagernes Oplysning, forekom paa de
fleeste Steder kun lidt, paa andre slet intet”
(Schøning 1979:X). Fordi det fantes så lite
entydig og sann historisk dokumentasjon,
måtte også annen informasjon inkluderes,
selv om dette altså ikke kunne fastslå stedets
historie med sikkerhet.
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Ved å knytte sammen elementene i
Schønings beskrivelse, kan topografenes
historieforståelse bli mer forståelig. De
beskrevne hendelser, mennesker og gjenstander har det til felles at de er betydningsfulle. De er singulære og unike; de har
”været af Betydenhed”. Det er altså historiens stolteste øyeblikk som skal minnes,
men det virker ikke som om tidsrekkefølgen på hendelsene er særlig viktig.
Schøning hopper fra 1000-tallet og DaleGudbrand tilbake til sagatidens gravhauger,
dernest til 1700-tallet med lysthuset og den
bugnende hagen. Deretter går han tilbake
igjen til middelalderen. Det er dermed ikke
kronologi som utgjør grunnlaget for organisering av hendelsene. Heller veves samtid
og fortid sammen: Betydningsfulle hendelser, store menn, viktige ætter, staselige
bygninger, frodig natur og fruktbart landskap kobles sammen til et historisk hele.
Særlig godt kommer dette til uttrykk ved
den bugnende hagen som så å si suger sin
næring og vokser direkte ut av sagatidens
gravhaug. Nåtiden blir knyttet sammen
med fortiden gjennom et nettverk av storhet, av eksemplaritet og forbilledlighet.
Når fortidens hendelser og bygninger
gjøres om til bærere av historisk kunnskap,
vil det alltid foregå en utvelging. Hva er det
vi behøver å vite om fortiden, og hva er det
vi skal lære? Slik er det med fortidens gjenstander og bygninger også. De gjenstander
og hendelser som velges ut til å bli historiens
vitnesbyrd, blir ikke stående isolert, de settes
sammen i et arrangement. Og det er ved å
forstå dette arrangementet rundt tingene,
den logikken de plasseres inn i, ved å analysere relasjonene som skapes mellom hendelser, ting og mennesker, at vi kan få øye på
den fortidsforståelsen som har blitt tillagt.
De hendelser, mennesker og gjenstander
som fremheves av topografene blir tilskrevet
en unik, singulær status. Alle kommer de fra
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ulike ”Tiider”, og de er betydningsfulle på
forskjellige måter, men alle trer frem som
særegne. Det er altså loftets singularitet og
eksemplaritet som fremheves innenfor dette
historiesynet, da det kun var et fåtall gårder
som hadde et munkeloft.
”Historien”, slik man forstod den på
1700-tallet, gikk ikke rettlinjet fremover mot
en bedre (eller eventuelt verre) tilstand.
Historien bestod ikke av tilbakelagte epoker
og en stadig utvikling mot noe annet, slik
den kommer til uttrykk i det moderne
historiefaget. Schønings og Hiorthøys tekster
presenterer en rekkefølge av betydningsfulle
hendelser, mennesker og gjenstander, men
det var ikke kronologien eller tidsdypet som
var det sentrale ved topografien. Magistra
vitae-tenkningen stod sentralt i 1700-tallets
historiesyn. Historien ble forstått som
sammensatt av en rekke fortellinger om
menneskelige egenskaper og handlinger, av
historiske hendelser der moralske egenskaper
ble aktualisert. Det kunne være fortellinger
om fyrster, krigføring, styreformer og lover,
eller om Guds plan med skaperverket.
Historien var kunnskap oppsamlet gjennom
erfaring, eksempler menneskene kunne lære
noe av, og historiens fremste funksjon var å
fungere som målestokk for nåtiden. Fortidsforståelsen var atemporal, verdier og moral
ble ansett som konstante størrelser, mennesket og de sosiale forhold forandret seg ikke
nevneverdig (Eriksen 2007:21ff.; Koselleck
1985:22f). Schønings prosjekt var altså å
skrive den norske historien, å vekke patriotisme, ved å påvise ulike steders forbilledlighet. Rolstad gårds beliggenhet viste seg å være
helt eksemplarisk: ”[Det] smukkeste, frieste
og meest aabne eller viideste Sted, da Dalen
bliver saavel sønden som norden for smaler
og tranger, end den er her” (Schøning 1979:
106).
Av Schønings tekst kan vi tolke hvordan en hel serie av hendelser som hver på

sitt vis aktualiserte stedets forbilledlighet,
ble vevet sammen i et atemporalt historisk
rom der Rolstad i Fron blir et metonym for
Norge. Som et lite, forbilledlig stykke
norsk historie, der menneske, klima, landskap og kultur stod til hverandre, og speilet
en eksemplaritet som alltid hadde vært der.
Forbilledligheten var nedfelt i stedet og den
gjentok seg, ble reprodusert og materialisert
gang på gang. I stedets navn, i kjempens
gravhaug, i munketidens bygninger og helt
ut i nellikenes duft og kirsebærets saft i
Schønings samtid, fordi det var stedets
natur og iboende vesen.

1880: ”Loft fra Rolstad i Söndre Froen
Gudbrandsdalen hvilket H.M. Kong
Oscar den Anden har ladet flytte til
Bygdøy Kongsgaard 1888”
I 1880-årene lot kong Oscar II etablere en
samling av norske bygninger ved Bygdøy
kongsgård. Innkjøp og oppføring av
bygningene ble administrert av kammerherre Christian Holst og gjennomført i
samarbeid med Foreningen til norske
Fortidsminnesmerkers Bevaring. I 1887
hadde man plassert en stavkirke, en peisestue, et stabbur og en røykstue der, men det
manglet et loft. Fikk man også oppført en
slik bygning ville ”den Samling af mærkeligere Bygninger, som hidtil er opsatte paa
Bygdö, (…) blive fuldstændiggjort” skriver
forvalter August Sundbye til Holst i 1887.3
Med et loft ville bygningssamlingen bli
komplett.
Kong Oscars motivasjon for oppføringen av samlingen var dynastisk, og det
var eksotiske og helst stilrene representanter
for de forskjellige kategorier av norske,
gamle bygninger som skulle inngå i
samlingen. På hver bygning ble det hengt
opp plaketter, og følgende formulering ble
festet på loftet: ”Loft fra Rolstad i Söndre
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Froen Gudbrandsdalen hvilket H.M. Kong
Oscar den Anden har ladet flytte til Bygdøy
Kongsgaard 1888.” Det at Fortidsminneforeningen ble trukket inn i arbeidet med
oppføringen av samlingen, gjør at vi kan se
to til dels motstridende motivasjoner for
oppføringen. På den ene siden ser man
kongens dynastiske motivasjon. Ved å
samle inn bygninger som viste frem det
eksotiske og eventyrpregede norske, skulle
samlingen symbolisere den mektige union
ledet fra svensk side. ”Nu er dette som
Askeladden i Æventyret kommet til Ære på
Kongens Gaard” som det står på en av de
første sidene i en fører, eller gavebok, som
ble utgitt i 1888.4 I gaveboken blir bygningssamlingen skrevet inn i en moderne
og eventyrpreget norsk historie. Særlig stavkirken fra Gol og peisestuen fra Telemark
blir beskrevet med et nasjonalromantisk og
folkeeventyr-inspirert preg. Her finnes refe-

Rolstadloftet til
venstre, 1888–1890. Foto:
Axel Lindahl, Norsk
Folkemuseum.
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ranser til Fanitullens ”vilde slagsbrødre”, en
hissig prest fra Gol og en stolt bondeslekt
fra Telemark.
På den annen side ses Fortidsminneforeningens vitenskapelige og nasjonalistiske motivasjon. Foreningens medlemmer
foretok systematiske kartlegginger av
norske bygninger på landsbygda, for dem
var det en hovedmotivasjon å redde og å
stille ut nasjonal fortid. Bygningssamlingen
ble oppført i en tid da urbanisering og
industrialisering skjøt fart, der landsbygda
gjennomgikk store endringer, med effektivisering av både jordbruk og husdyrhold.
Innenfor et moderne historiesyn ble
bondesamfunnets materielle kultur forstått
som en fortid i ferd med å gå tapt. Det
gamle bondesamfunn måtte reddes, dokumenteres og fortelles om før det ugjenkallelig var for sent (Christensen 1995:28;
Eriksen 2009:71; Hegard 1984:59). Sam-
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arbeidet mellom kong Oscar og Fortidsminneforeningen bød på utfordringer, og
det oppstod konflikter mellom dem. Blant
annet ble det uenighet om betalingen av
Rolstadloftet. Formannen i Fortidsminneforeningen, antikvar Nicolay Nicolaysen,
fikk aldri refundert fra kongen sitt økonomiske utlegg for anskaffelsen av loftet.
Antikvaren var også svært misfornøyd med
deler av arbeidet som en tømmermann på
Bygdøy utførte på en av bygningene. Dette
resulterte i at han nektet å gjøre ferdig
beskrivelser som skulle inngå i gaveboken
(Hegard 1984:51f ).5 På Bygdøy ble loftet
en representant for en klasse av norske
bygninger, men det ser ut til å ha vært en
viss ambivalens når det gjaldt klassifikasjonssystemets status og hensikt. For kong
Oscar var det en eksotisk norsk fortid som
var grunnlaget for artsbestemmelse og
utstilling. For Fortidsminneforeningen var
det derimot en nasjonal, truet og systematisk kartlagt norsk fortid som skulle
reddes og stilles ut.

”Loftene var i de tider gaardens sikreste
opholdssted”
I 1907 innlemmes kongssamlingen i Norsk
Folkemuseums samlinger. Bygningene
skulle ikke lenger materialisere det eksotiske
norske innenfor rammen av unionen ledet
fra svensk side. I stedet blir det et rent nasjonalt prosjekt. Henvisningene til folkeeventyr, det eksotiske og kuriøse norske som
preget gaveboken fra 1888, ble tonet ned i
de nye museumsførerne. Disse ga en mer
vitenskapelig, men ikke mindre narrativ
fremstilling av fortiden. Det ble særlig
bygningens generelle, vitenskapelig dokumenterte egenskaper som kom i fokus. I en
fører fra 1914 kunne museets besøkende
lese at ”her møter vi igjen middelalderen og
denne gang dens soveloft, slik det vel i

almindelighet saa ut i den tid”.6 Bygningen
ble presentert som et helt vanlig middelalderloft; det ble alminneliggjort. Det representerte nå kun en tidsalders utbredte
byggeskikk og sovevaner. Her sov gårdens
gjester og kvinner i middelalderen, kunne
man lese: ”Inde i loftet sees merker i væggen
efter en række senger paa begge sider, og her
har enten gjesterne eller gaardens kvinder
sovet”.7 Borte er betegnelser som katolsk og
munk, likeså assosiasjoner til religion og
middelalderen som den katolske tid. Dette
kan ses i sammenheng med generaliseringen
og alminneliggjøringen av loftet. Skulle
Rolstadloftet være en representant for det
alminnelig norske, måtte det også renses for
sitt tidligere innhold og dets religiøse
tilknytning. Dette kan kanskje synes paradoksalt i dag, for nordmenn på 1300-tallet
var jo katolikker, men slik kunnskap passet
kanskje ikke inn i Folkemuseets fortidsformidling? Tiden før reformasjonen kan sies å
ha representert et historiefaglig dilemma.
Middelalderen – med det mektige Norgesveldet – var landets storhetstid. Samtidig var
det katolisismens tid, – noe som ga negative
assosiasjoner. En løsning kunne være å
ekskludere katolisismen, rett og slett la være
å nevne den.8
Ved å overse topografenes tekster om
loftets tilknytning til katolisismen, og i
stedet gjøre loftet til et ”alminnelig soveloft”
som i middelalderen fantes på enhver norsk
gård, ble også tilknytningen til det negative
borte. Tilbake stod den stolte middelalderbygning som et historisk vitnesbyrd om
nasjonens storhetstid. Det er både en stolt
og farlig fortid publikum blir presentert for:
Loftene var i de tider gaardens sikreste
opholdssted. Her kunde man trygt sove
og let forsvare seg, naar fienden kom til
gaards. Derfor var loftene et tilfluktssted for kvinderne og et gjemmested for
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Rolstadloftet på 1920-tallet.
Nostalgiske elementer som
spir og vindskier er fjernet.
Det eksotiske norske er fjernet til fordel for et mer
vitenskapelig perspektiv.
Foto: Norsk Folkemuseum
1924–25.

gaardens kostbarheter. Laa loftet – som
ofte var tilfældet – høit, hadde man
herfra et godt overblikk over sin eiendom.9
Sitatet gir inntrykk av at det ikke var noen
sjeldenhet at fiender kom til gårds, fiender
som truet ens verdier og som bonden nok
visste å forsvare. Slik presenteres middelalderen som en farlig periode. Dermed
forsterkes også inntrykket av landets stolte
fortid og loftet som et sted man kunne være
trygg. Fra loftet kunne bonden ha oversikt
og kontroll over eiendommen og situasjonen, og der var gårdens kvinner og kostbarheter trygge. Ved å fjerne topografenes
katolikker og kong Oscars fokus på det
eksotiske og eventyraktige norske ved
loftet, beredte Folkemuseet grunnen for
konstruksjonen av bonden som den
primære, nasjonale fortidsaktør.10 Innenfor
rammen av en moderne historieforståelse
ble bygningen alminneliggjort; loftet ble
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sett på som en helt ordinær bygning.
Nettopp ved å tilskrive loftet en alminnelig
karakter, kunne det få en sentral plass i
denne versjonen av norgeshistorien.

1990: ”Svakheten lar oss studere den
tekniske utførelsen av laftet”
I 1996 har beskrivelsene i Folkemuseets
besøksguide fått en helt ny karakter. Under
tittelen ”Soveloft fra Rolstad i Sør-Fron,
Gudbrandsdalen, ca. 1300”, fremheves
bygningstekniske og stilhistoriske egenskaper:
Loftet er bygd av spinkelt tømmer i
findalslaft. Siden hogget i overkant av
stokken går helt inn til kjernen, har
mange hoder sprukket. Denne svakheten lar oss studere den tekniske utførelsen av laftet. Svalen av stavverk går
rundt loftsetasjen på tre sider og ender i
en do på baksiden. Svalen får lys fra
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dvergarkader med romanske buer.
Merker i veggene ovenpå viser at her
har det vært soveplasser.11
Sammenlignet med førere utgitt tidligere
på 1900-tallet, møter vi her en helt annerledes og svært bygningsteknisk beskrivelse
av Rolstadloftet. Det oppgis å være bygget
med findalslaft, dette er klassifiserende og
dateringsteknisk informasjon. Loftet blir
definert innenfor en type lafteteknikk som
forsvant etter svartedauden. Dette daterer
konstruksjonen og innebærer at loftet må
være bygget før 1349. Det at stokkene er
hugget helt inn til kjernen, beskrives i
1990-årene som en svakhet ved loftet.12
Det samme gjelder informasjonen om at
det er brukt spinkelt tømmer, for i laftesammenheng forbindes jo gjerne tømmerets størrelse med bygningens verdi. Til
tross for fortidens mangler, slik de er materialisert i stokkenes små dimensjoner og alt
for dype, kan man likevel lære noe av
bygningen. De feil som ble gjort i middelalderen, kan man nå kartlegge, blant annet
ved å studere de sprukne endene på
tømmerstokkene. Man kan lære av fortidens feil slik de kommer til syne i
bygningen. Dette inngår nå i publikumsformidlingen av fortiden.
Rundt årtusenskiftet ble formidling av
enhetlige, idealiserende og nasjonalistiske
fortellinger oppfattet som problematisk på
Folkemuseet. I refleksjoner over dets egen
historie ble det fremhevet at museet
gjennom hele 1900-tallet hadde vært en
viktig leverandør av ”norsk kultur på sitt
norskeste”.13 Mens formidlingen av det
rendyrkede og idealiserte norske ble betraktet som et positivt og helt legitimt prinsipp
for tidligere historieproduksjon, ble dette
mer problematisk rundt år 2000. Nå
oppsto et behov for en historie som var
inkluderende heller enn ekskluderende.

Bygningssamlingen kunne ikke lenger
entydig fortelle om den stolte, nasjonale
fortid, som eksklusivt handlet om det idealiserte norske folk og dets historie. Det som
ser ut til å ha blitt en løsning, for loftets del,
kanskje også for bygningssamlingen generelt, er å løfte frem den bygningsarkeologiske og tekniske kunnskapen samtidig
som man toner ned de nasjonale fortellingene.
Blant annet får de museumsbesøkende
etter 1996 ikke lenger vite hvem som har
sovet på Rolstadloftet, kun at ”her har det
vært soveplasser”. Bygningen er rensket for
spor av så vel katolske munker som beskyttede kvinner. Fortellingene om menneskene man mente engang hadde tilholdssted
på loftet, og hva det angivelig betydde for
dem, er blitt borte. I stedet har loftet blitt
omformet til en rent bygningsteknisk
problemstilling. Loftet er beviselig fra før
1349, noe lafteteknikken vitner om.
Fortiden lar seg nå i mindre grad bekrefte
av fortellinger omkring bygningen og dens
enkeltstående deler. I stedet kan historien
gjenfinnes i loftets konkrete materialitet, i
dets dokumenterbare alder og tekniske
utførelse, i bygningens autentisitet. Kunnskap om fortiden blir splittet opp i et fingradert autentisitetsbegrep. Et eksempel er
Lars Roedes tredeling av begrepet, i materiell, prosessuell og visuell autentisitet (Roede
2003). Historien ble relativisert i bygningssamlingene. Husene kunne være historisk
sanne ved sitt materiale (materiell autentisitet), ved restaureringsteknikkene (prosessuell autentisitet), – eller de kunne rett og
slett bare se ekte ut på overflaten (visuell
autentisitet). Historien var (relativt) ekte,
så lenge man hadde en fornuftig begrunnelse for den. Man kan si at museets refleksive virksomhet slo inn i autentisitetsbegrepet. Historisk ekthet ble til en konstruert,
relativ og pragmatisk størrelse som det var
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mulig å forhandle om tilpasset de formål
museet hadde med bygningen i sin formidling. For at Rolstadloftet skulle fremstå som
et troverdig historisk vitnesbyrd på 1990tallet måtte det gjennom både narrativ
rensing og bygningstekniske analyser. I
tillegg ble det også gjort til gjenstand for
eksperimentelle restaureringsforsøk, der
nettopp autentisitet var i fokus.

”Å forstå selve bygningen og tradisjonen
den er bygget innenfor”
I 1995 ble Rolstadloftet innlemmet i
Riksantikvarens middelalderprosjekt. Det
overordnede målet for dette prosjektet var å
restaurere norske middelalderbygninger
slik at eierne selv skulle bli i stand til å
forvalte dem på en langsiktig måte. Sentralt
i prosjektet var revitalisering av gamle
håndverksteknikker med vekt på prosessuell og materiell autentisitet. Rolstadloftets daværende eternittak ble erstattet
med et nevertekket torvtak. Men i 2006,
bare drøye ti år senere, lekket det nye taket
som en sil. I tillegg oppdaget man alvorlig
svikt i bærekonstruksjonen og det var like
før bygningskroppen ga etter for vekten av
det tunge torvtaket. Fra 2006 til 2009 ble
loftet derfor gjenstand for omfattende
restaureringsarbeider (Planke 2008).
Ved analyser av Rolstadloftet i etterkant
av middelalderprosjektet, har ny historiefaglig kunnskap blitt produsert. Igjen fremheves det hvordan fortiden tilbyr feil man kan
lære noe av, slik at bygningen kan forvaltes
bedre av museets ansatte i fremtiden.
Kritikken mot forgjengerne går blant annet
på at loftet ikke er blitt behandlet som en
fysisk realitet underordnet tyngdekraft og
andre naturlover, samt at man tidligere har
hatt et for ensidig fokus på datering, klassifikasjon og stilhistorie. Tidligere har man ikke
evnet ”å forstå selve bygningen og tradisjo-
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nen den er bygget innenfor”, i stedet har
vedlikeholdet og bevaring av loftet vært
forfallsdrevet og kjennetegnet av en ”lappeforvaltning”, hevdes det (ibid:104). Dersom
noe har forfalt, har man byttet ut eller
restaurert fragmenter, uten å ta tilstrekkelig
hensyn til bygget som helhet. Man har skiftet en sperre her, eller et torvtak der, men
enkeltdelene er ikke blitt behandlet som en
helhet i forvaltningen av bygget. I 2008 var
kritikken av tidligere forvaltning rettet mot
et for ensidig fokus på å fastslå alder, fremfor
å være opptatt av hvordan bygningens ulike
deler er relatert til hverandre, av loftets
struktur og bæringsprinsipper. Dagens
forvaltning fremhever nettopp dette som det
viktigste: ”datering blir viktigere enn funksjon og det er viktigere å borre ut dendrokronologiske prøver enn å teste et skikkelig
taktro på forsvarlig vis” (ibid:106).
Kunnskapen som er blitt produsert
gjennom den siste restaureringen, oppsummeres av Terje Planke, som ledet
restaureringen, med begrepet ”bygningens
mønster” (ibid.). Heri ligger at loftet som
representant for en type eller stilart, er
underordnet. Man søker i stedet å forstå
hvordan loftets ulike elementer henger
sammen gjennom materialbruk, form,
struktur, bæring og styrke. Målet med
dette er å samle kunnskap, som skal sikre
en bedre og mer langsiktig forvaltning.
Tidligere dreide historisk ekthet seg i stor
grad om materialet, overflate og estetikk
som enkeltelementer. I 2008 derimot,
argumenteres det for å tolke seg frem til
”intensjonen som ligger innbakt i kilden”.
Man bør finne frem til de håndverkstradisjoner som lå til grunn da loftet ble
bygget, og bruke disse i restaureringen
(ibid:117).
Hvilken norgeshistorie er det så som
stilles ut med det nyrestaurerte Rolstadloftet? Den tradisjonsanalytiske tilnærming
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Rekonstruksjon av middelalderens håndverkstradisjoner.
Foto og manipulasjon: Terje
Planke, Norsk
Folkemuseum, 2006.

som Planke argumenterer for, innebærer en
prinsipiell sidestilling av ulike tiders kunnskaper. Det handler om å bevege seg svært
tett på bygningen som fysisk objekt. Man
lokaliserer relasjoner mellom deler, man
søker å forstå logikken og rasjonaliteten i
fortidens håndverkstradisjoner (se Planke
2001). Dette er en historie som er enda
mer fokusert på det bygningstekniske enn
det vi så i avsnittet over. Bygningen som et
troverdig historisk vitnesbyrd fremkommer
nå gjennom dens ”mønster”. Idealet er å
oppnå en detaljert forståelse av Rolstadloftets bæringsprinsipper og tekniske struktur, samt å få innsikt i fortidens håndverkstradisjoner slik disse kommer til syne i
loftet.
Tidligere i artikkelen ble det vist hvordan Rolstadloftet på 1990-tallet ble renset
for nasjonale fortellinger, samtidig ble det
ikke presentert alternative fortellinger. I
stedet så det ut til at daterings- og bygningstekniske opplysninger ble formidlingens kjerne, et lite publikumsvennlig innhold, vil nok mange mene. For det er vel
ikke opplysninger om tømmerstokkens
dimensjon, øksehuggets dybde eller tak-

troets funksjon man primært ønsker å
servere de besøkende i friluftsmuseet, slik
tilfellet var i 1996-føreren? I så fall bør
museumsgjesten ha svært god innsikt i
tradisjonshåndverk, og evner til å se forbindelsene mellom utførelsen og et mer omfattende bilde av norsk historie. Kanskje
befant 1990-tallets formidling seg i et slags
vakuum? Man kunne ikke lenger by på de
gamle fortellingene, men hadde heller ikke
funnet frem til noen nye. I den aller seneste
tiden kan vi imidlertid ane sporene av en
ny fortellingsstrategi.

2010: ”Kampen om den norske historien”
På en poster som var slått opp ved Rolstadloftet mens restaureringsprosjektet
pågikk, fikk museumsgjestene detaljert
informasjon om det bygningstekniske
arbeidet som ble utført. I tillegg ble loftets
historiske kontekst viet noen linjer. På
posteren ble det blant annet nevnt hvordan
det omtales som ”munkebolig” av Hiorthøy på 1780-tallet, og at det senere har
vært spekulert i hva loftet opprinnelig ble
brukt til. Har det hatt en klosterfunksjon,
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har det vært en eldrebolig, et fint gjesteloft,
eller skysstasjon for pilgrimmer på vei til
Nidaros? Svar gis ikke, men det understrekes hvordan loftet er et ”kulturminne i
dobbelt forstand”, fordi det reflekterer både
middelalderens samfunn og 1800-tallets
”kamp om den norske historien”. Denne
kampen har blant annet avtegnet seg ved at
det ble montert på ikke-autentiske spir og
annet nasjonalromantisk ”garnityr” da
loftet ble flyttet til Bygdøy.14 I motsetning
til det mer teknisk-materielle fokuset på og
formidling av loftet på 1990-tallet, kan
man her snakke om en ny museal sjanger,
en sjanger kjennetegnet av et dobbelt sikte.
Man vil formidle fortiden ut fra et objektivt ideal, samtidig som man formidler
refleksjoner omkring og skaper bevissthet
om hvordan historie er noe vi hele tiden
produserer i samtid. Kanskje er det nettopp
via museale refleksjoner, som søker forbindelser mellom vitenskaps- og bygningshistorie – at nye loftsfortellinger kan produseres?
I en plan for fornying av Folkemuseet
inngår en formidling av museets egen
historie. I internrapporten Revitalisering
foreslås det hvordan museets forskjellige
tun og områder kan representere ulike
museumshistoriske epoker.15 Også Oscar
IIs samling anbefales fornyet, eller rettere
sagt tilbakeført. Planen er at kongesamlingen skal gjenoppstå etter mønster fra de
sene 1800- og det tidlige 1900-tallets
folkloreparker. Omviserne skal bære nasjonaldrakt etter Hulda Garborgs modell, og
fokus skal være på bildet av det norske og
nasjonalismen rundt 1905. Dansen fra
Telemarkstunet vil man også flytte hit.
Bygningene skal flyttes sammen og stilles
opp slik at det dannes et aktivt formidlingsrom for grupper av besøkende. Kong
Oscars plaketter på bygningene og ikkeautentiske pynteelementer, som spir og
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vindskier, skal monteres på bygningene
igjen. På finurlig vis håper man slik å få vist
frem en mangfoldig norsk historie.
Målsetningen er å presentere den selvsamme norske historien som i forrige
århundre, den som etter hvert ble for
problematisk å vise frem. Dette lar seg gjøre
nettopp fordi man samtidig formidler
refleksjonene omkring den. I de samme
bygningene skal både Norge anno 1905 og
Norge anno 2010 materialiseres. Nå skal
det sene 1800-tallets pynt på plass igjen,
samtidig som bygningen også skal formidles som et autentisk middelalderloft.
Bygningenes historie og kontekst før de
ble hentet inn på Folkemuseet, er man ikke
like opptatt av. Rolstadloftet ble bygd i
katolsk tid, ved siden av en kirke, og sannsynligvis ble det brukt til å huse kirkens
menn. I topografien ble dette et viktig
poeng. Til tross for at den katolske tid ikke
ble ansett som en stolt periode, var loftet
like fullt et bevis for at Rolstad gård var et
eksemplarisk stykke Norge. I ettertid har
denne kunnskapen i hovedsak blitt ignorert. Loftet ble omtalt som et alminnelig
soveloft, og sporene av katolisismen ble
ettertrykkelig rensket vekk. Denne kunnskapen ble irrelevant i loftets museale
sammenheng, men kanskje kunne museet
ha hatt noe å hente hos topografene?
Kanskje kunne topografiske tekster blitt
brukt til å tematisere vår katolske fortid i
formidlingen? Kanskje kunne det nå nokså
anonyme loftet blitt mer synlig dersom de
besøkende fikk det presentert sammen med
munkefortellinger, og refleksjoner rundt
katolisismens betydning i Norge i tiden før
og etter reformasjonen? Slik kunne museet
ha vist frem en mer mangfoldig norsk
historie, for et katolsk munkeloft er vel noe
ganske annet enn det vi forbinder med det
”norskeste av det norske”. Med et slikt grep
kunne museet samtidig knyttet seg til
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dagens debatter om flerreligiøsitet. Ved å
vise til holdninger til katolikker i tiden
rundt reformasjonen, kunne man brukt
loftet som utgangspunkt for å aktualisere
temaer som autoritet, overgrep og respekt i
forhold til religion.
Rolstadloftet er i høyeste grad knyttet
til vår religiøse fortid og reformasjonen.
Kanskje kan denne perioden nå hentes
frem som en norsk fortid det ikke bare er
mulig å presentere musealt, men kanskje
også å være stolt over, særlig fordi den kan
speile viktige temaer i vår egen samtid.
Temaer som burde ha god gjenklang i
dagens samfunn, men som ble fjernet da
bygningen ble flyttet til Bygdøy.
Ved å benytte slike ideer i formidlingen
ville museet kunne antyde ytterligere en
norgeshistorie. Denne historien kunne
sammenholde flere perspektiver, til forskjellige fortellinger om én og samme gjenstand, hentet fra varierende fortidsforståelse
og ulike tekstsjangre. I stedet for å definere
de ulike lofts-historiene som diakrone og
atskilte fra hverandre, kunne man velge å se
dem i sammenheng og skape nye forbindelser mellom fortid og nåtid. Folkemuseet
kunne på denne måten aktualisere eldre
historieskriving både gjennom sin relevans
for temaer som engasjerer i dagens
samfunn, så vel som gjennom sin verdi som
vitnesbyrd om historiefagets skiftende paradigmer.

Ett loft – flere norgeshistorier
I løpet av de siste 240 år har Rolstadloftet
materialisert flere forskjellige norgeshistorier. Loftet har vært omtalt som munkebolig, kloster, tilfluktsted for kvinner og et
sted å speide etter fiender. Det har vært
gjenstand for bygningstekniske undersøkelser for å finne frem til bygningens
mønster, og det planlegges som folklore-

bygning. Felles for alle perioder, er at loftet
har blitt brukt som bevis for historieforståelser. Loftet har fungert som et materielt
vitnesbyrd fra fortiden. Det har gitt oss
historier vi kan lære av, men lærdommen
har vist seg å være høyst varierende.
For topografene var Rolstadloftet et
bevis på gårdens posisjon og status innenfor
en ikke-tidsbundet historieforståelse. Storheten ble gjenfunnet til alle tider, og i ulike
deler av gården. Loftets historiske betydning ble begrunnet med dets singularitet,
dets sjeldenhet og det forbilledlige. Da
loftet ble hentet inn i kong Oscarsamlingen som museumsgjenstand, var det
en ganske annen norsk historie det kom til
å frembringe. Det ble presentert som en
alminnelig, ekte middelalderbygning – som
dels materialiserte det eksotiske norske, dels
en vitenskapelig og nasjonalt motivert
norgeshistorie. Loftet kunne bevise historien på grunn av sin alminnelighet, og
fortelle om hvordan nordmenn flest levde i
en epoke som ugjenkallelig var over. Mot
slutten av 1900-tallet ble fortidskunnskapen mer problematiserende. Gyldig historisk kunnskap kunne ikke lenger bestå av
entydige fortellinger om det norske, og de
nasjonale fortellinger ble fjernet fra gjenstandene og tatt ut av førerne på Folkemuseet. I stedet tydde man til et analytisk
og fingradert begrepsapparat, der historisk
autentisitet ble til en konstruert, relativ og
relasjonell størrelse, som produserte en
norsk historie med et sterkt fokus på det
bygningstekniske. Dermed skapte man
også en fortid som kanskje ikke var så entydig norsk, en fortid der flere kunne inkluderes.
I det siste kan man ane sporene av en ny
vending i Folkemuseet formidling. Nå
ønsker museet å gi et bilde av historieforståelse anno 1905 og 2010. I denne formidlingen er tanken at museets refleksjoner
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omkring egen rolle i historieproduksjonen
skal komme frem sammen med detaljert
bygningsteknisk kunnskap. Her blir historien materialisert både som en objektiv
sannhet og en relativ størrelse i loftet. I
forlengelsen av dette kunne Folkemuseet
kanskje gå enda lengre i å utvikle en annerledes og nytenkende formidling. Ved å vise
frem flere loftsversjoner, flere fortidsforståelser – som supplerende, likeverdige fortellinger om en gjenstand – kunne resultatet
bli en variert formidling med kreative, relevante og aktuelle koblinger mellom fortid
og nåtid. En slik formidling ville innebære
en aktiv posisjonering i forhold til den
fortid og den historien museet vil være med
å skape. Ved å tilby museumsgjestene flere
og gjerne motstridende norgeshistorier om
én og samme bygning, vil det bli tydelig at
den har et stort meningspotensial, at den
rommer mer enn de fortellingene som til nå
er blitt fortalt.

Norsk Folkemuseum, 1914:127f.
7. Ibid.
8. Innenfor historiefaget er det ikke mange som
har fokusert på religionens betydning i denne
perioden, i stedet har fokus gjerne vært på
økonomiske, materielle, politiske eller sosiale
forhold. Se f.eks. Ottar Dahl 1990. Takk til Jon
Vidar Sigurdsson ved IAKH, UiO, for å ha gjort
meg oppmerksom på dette.
9. Norsk Folkemuseum. Illustrert fører med Kart.
Norsk Folkemuseum, 1914:127f.
10. Se f.eks Christensen 1995:28ff, Eriksen
2009:75f, Pedersen 2003:37.
11. Norsk Folkemuseum. Friluftsmuseet. Norsk
Folkemuseum, 1996:109. Museumsfører.
12. Svært dype over-hugg, helt inn til midten eller
lenger, er et karakteristisk trekk ved findalslaft.
Her, i 1996-guiden brukes dette kjennetegnet
ved loftets stokker ikke bare som en dateringsteknisk opplysning, men også som grunnlag for
å nedvurdere, til å påpeke fortidens feil og
mangler.
13. Muntlig utsagn fra Folkemuseets direktør Olav
Aaraas i åpningstalen for de pakistanske utstillingene i 2003, oppgitt i Stavem 2005:2.
14. Restaurering av NF.184 Soveloft fra Rolstad, SørFron, Gudbrandsdalen. Ca. 1300 av Norsk
Folkemuseum ved Terje Planke, juni 2008.
15. Revitalisering. Rapport fra Utvalg for friluftsmuseet 2008. Norsk Folkemuseum. Upublisert
rapport.

Noter
1. Denne artikkelen er et resultat av et prosjektsamarbeid med Terje Planke, tidligere førstekonservator med kulturhistorisk ansvar for
bygningssamlingen. Stor takk til Terje for mange
nyttige diskusjoner, og for hjelp med å finne
kilder og fotografier. Takk også til Anne Eriksen
for mange nyttige innspill i arbeidet med artikkelen. Se Ruud og Planke 2011.
2. Ulike typer av skriftlige kilder er brukt.
Primærkilder er: historiefaglige tekster, dokumenter fra Folkemuseet og Riksarkivet, dokumenter tilknyttet restaureringsprosjektet 20062010. Sekundært kildemateriale er hentet fra
Terje Planke (2008) og Tonte Hegard (1984).
3. Brev fra forvalter August Sundbye til kammerherre Holst, 29.10.1887. Kammerherre
Christian Holsts privatarkiv, Riksarkivet,
Privatarkivet nr. 40 Christian Holst, pakke 94.
4. Bygninger fra Norges Middelalder hvilke hans
maj. Kong Oscar den Anden har ladet flytte til
Bygdø Kongsgaard 1888. Gavebok, Christiania,
Thronsen & Co.’s Bogtrykkeri.
5. Kammerherre Christian Holsts privatarkiv,
Riksarkivet, Privatarkivet nr. 40 Christian Holst,
pakke 94.
6. Norsk Folkemuseum. Illustrert fører med Kart.
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